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دراسة: إدراج األفوكادو في النظام الغذائى اليومى 
يساعد في إنقاص الوزن

أفــاد باحثــون أمريكيــون أن إضافــة األفــوكادو فــي النظــام الغذائــى اليومــي، يمكــن أن يســاعد 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة فــي إحــداث تغييــر فــي عاداتهــم الغذائيــة.

وأوضحــت األبحــاث الطبيــة الحديثــة التــى أجريــت فــي كليــة الطــب جامعــة " نيويــورك" ونشــرتها مجلــة 
"المغذيــات " أن تنــاول األفــوكادو يســاعد فــي الشــعور بالرضــا واإلشــباع مــن تنــاول الوجبــات لــدى البالغيــن 

ــد  الذيــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة، ضمــن فوائ
ــة البســيطة  ــرات الغذائي ــى أن التغيي ــة إل أخــرى، الفت
ــوع  ــى إدارة الج ــم عل ــر مه ــا تأثي ــون له ــن أن يك يمك

ــى التمثيــل الغذائــي. والمســاعدة فــي الســيطرة عل
ــرات  ــم التأثي ــن بتقيي ــن الباحثي ــق م ــام فري وق
ــة وراء إدراج "األفوكادو"الطــازج  الفســيولوجية الكامن
ــدى  ــاء وم ــى الشــعور بالجــوع ، واالمت ــل عل الكام
شــعور األشــخاص بالرضــا علــى مــدى 6 ســاعات. 
مشــيرين إلــى أن التغيــرات الغذائيــة تحــد مــن 
ــا  ــدم ، مم ــي ال ــوز ف رحــات اإلنســولين ، والجلوك

يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بمــرض الســكر ، وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة عــن طريــق إضافــة 
ــى منتظــم. ــى يوم ــى نظــام غذائ ــة إل ــاف الصحي ــون واأللي الده

وقــال "بريــت بيرتــون"، الباحــث الرئيســى فــي الدراســة :" منــذ ســنوات ، كانــت الدهــون مســتهدفة كســبب 
رئيســى للســمنة ، واآلن تخضــع الكربوهيــدرات للتدقيــق لدورهــا فــي تنظيــم الشــهية وضبــط الــوزن".

ــة  ــن الوجب ــر بتكوي ــق األم ــا يتعل ــع "عندم ــد يناســب الجمي ــاس واح ــل" مق ــد ح وأضــاف :" ال يوج
األمثــل إلدارة الشــهية،  ومــع ذلــك ، فــإن فهــم العاقــة بيــن كيميــاء األغذيــة وتأثيراتهــا الفســيولوجية 
فــي مختلــف المجموعــات الســكانية يمكــن أن يكشــف عــن فــرص لمعالجــة الســيطرة علــى الشــهية 

وتقليــل معــدالت الســمنة، ووضعنــا خطــوة أقــرب إلــى التوصيــات الغذائيــة الشــخصية".
ووجــد البحــث أن الوجبــات بمــا فــي ذلــك األفــوكادو لــم تــؤد فقــط إلــى انخفــاض كبيــر فــي الجــوع 
وزيــادة فــي شــعور المشــاركين بالرضــا، ولكــن وجــدت أيضًــا أن هرمــون األمعــاء الــذى يدعــى PYY كان 

موصــا مهمًــا لاســتجابة الفســيولوجية.

الجمعية الطبية األمريكية تطلق تحذير.. اإلقالع 
عن التدخين اإللكتروني ضرورة

حثــت الجمعيــة الطبيــة األمريكيــة المواطنيــن علــى الكــف عــن تدخيــن أي نــوع مــن أنــواع 
ــة إصابــة بأمــراض  الســجائر اإللكترونيــة إلــى أن تتوافــر للعلمــاء معلومــات أفضــل عــن ســبب 450 حال

ــات. ــذه المنتج ــتخدام ه ــق باس ــباب تتعل ــخاص ألس ــة أش ــن خمس ــل ع ــا ال يق ــاة م ــة ووف الرئ
ودعــت الجمعيــة، وهــي إحــدى أكثــر جماعــات األطبــاء نفــوذا فــي البــاد، األطبــاء إلــى إبــاغ المرضى 
بأخطــار الســجائر اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك المــواد الســامة والمســرطنة وإعــام الواليــات أو ســلطات 

الصحــة المحليــة ســريعا بــأي حالــة اشــتباه فــي أحــد أمــراض الرئــة لســبب يتعلــق بهــذه الســجائر.
التوصيــات بعــد نصيحــة وجهتهــا المراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا يــوم الجمعــة 
للنــاس بالتفكيــر فــي عــدم اســتخدام منتجــات الســجائر اإللكترونيــة إلــى أن تتحــرى ســبب موجــة مــن 

حــاالت اإلصابــة بأمــراض الرئــة المرتبطــة بالتدخيــن اإللكترونــي.
وأقلعــت أمريكيــة تدعــى ميجــان كونســتانتينو )36 عامــا( عــن التدخيــن اإللكترونــي قبــل ســتة أيــام عندمــا 
ســمعت بتقاريــر اإلصابــات وحــاالت الوفــاة المرتبطــة بــه، وقالــت "أصابنــي األمــر بالخــوف لدرجــة دفعتنــي إلــى 
اإلقاع".وأضافــت أن كثيــرا ممــن لجــأوا للتدخيــن اإللكترونــي ينتظــرون نتائــج التحريــات علــى أحــر مــن الجمــر.

وقالــت باتريــس هاريــس رئيســة الجمعيــة الطبيــة األمريكيــة فــي بيــان "علينــا أال نقــف مكتوفــي األيــدي 
فيمــا تظــل الســجائر اإللكترونيــة دون ضابــط. نحــث إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة علــى اإلســراع فــي وضــع 

القواعــد التنظيميــة للســجائر اإللكترونيــة وســحب كل المنتجــات غيــر الخاضعــة لضوابــط مــن الســوق".
ووجــه جريجــوري كونلــي رئيــس الجمعيــة األمريكيــة للتدخيــن اإللكترونــي انتقــادات للجمعيــة الطبيــة 
األمريكيــة متهمــا إياهــا "بإشــاعة الخــوف مــن منتجــات التدخيــن اإللكترونــي باســتخدام النيكوتيــن" فــي 

حيــن لــم تذكــر "المخاطــر الحقيقيــة" مــن التدخيــن اإللكترونــي باســتخدام مــواد غيــر مشــروعة.

الصحة العالمية: شخص واحد يموت 
كل 40 ثانية منتحرا

كشــفت منظمــة الصحــة العالميــة، االثنيــن 9 ســبتمبر، أن شــخصا واحــدا يهلــك كل 40 ثانيــة عــن 
طريــق االنتحــار، مشــيرة إلــى أن الكثيــر مــن النــاس يموتــون بهــذه الطريقــة كل عــام أكثــر مــن الحــروب.
وقالــت المنظمــة إن الشــنق وتجــرع الســم وإطــاق النــار هــي أكثــر طــرق االنتحــار شــيوعا، وحثــت 
الحكومــات علــى تبنــي خطــط للوقايــة مــن االنتحــار لمســاعدة النــاس فــي التغلــب علــى التوتــر وتقليــل 

الفــرص إلــى وســائل االنتحــار.
ألــف   800 فــإن  الجديــد،  التقريــر  وبحســب 
ــي  ــام ف ــون بســبب االنتحــار كل ع شــخص يموت
بســبب  يقتلــون  الذيــن  مــن  أكثــر  المتوســط، 
الماريــا أو ســرطان الثــدي أو الحــرب أو القتــل.
وقــال تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة إن "االنتحار 
هــو قضيــة عالميــة للصحــة العامــة"، وإن جميــع األعمــار 

والجنــس والمناطــق فــي العالــم تتأثر.
ــي  وكان االنتحــار هــو الســبب الرئيســي الثان
للوفــاة بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
15 و 29 عامــا، بعــد حــوادث الطريــق. وبيــن الفتيــات المراهقــات الائــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 19 

عامــا، حيــث كان ثانــي أكبــر قاتــل بعــد حــاالت األمومــة.
ولدى األوالد المراهقين، احتل االنتحار المرتبة الثالثة وراء إصابة الطريق والعنف بين األشخاص.

وانخفضــت المعــدالت العالميــة فــي الســنوات األخيــرة، مســجلة انخفاضــا بنســبة 9.8% بيــن عامــي 
2010 و 2016، ولكــن هــذه االنخفاضــات كانــت متقطعــة.

ووجــد التقريــر أيضــا أن الرجــال يموتــون انتحــارا بمــا يقــرب مــن ثاثــة أضعــاف عــدد النســاء فــي البلــدان 
الغنيــة، علــى عكــس البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، حيــث تكــون المعــدالت أكثــر مســاواة.

وقــال المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة، تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس: "حــاالت االنتحــار 
يمكــن الوقايــة منهــا"، موضحــا: "ندعــو جميــع البلــدان إلــى دمــج االســتراتيجيات التــي أثبتــت نجاحهــا 

فــي الوقايــة مــن االنتحــار فــي البرامــج الصحيــة والتعليميــة الوطنيــة".
وأشــارت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن تقييــد الوصــول إلــى المبيــدات كان أحــد أكثــر الطــرق 

فعاليــة لتقليــل حــاالت االنتحــار بســرعة.
ــاة ألنهــا ســامة جــدا وال  وتســتخدم المبيــدات الحشــرية بشــكل شــائع وعــادة مــا تــؤدي إلــى الوف
تحتــوي علــى تريــاق، وغالبــا مــا تســتخدم فــي المناطــق النائيــة حيــث ال توجــد مســاعدة طبيــة قريبــة.
ــى  ــة للســيطرة عل ــر صرام ــر أكث ــى اتخــاذ تدابي ــات المتحــدة، يحــث مســؤولو الصحــة عل ــي الوالي وف
األســلحة للحــد مــن الوصــول إلــى الوســائل المميتــة، فــي حيــن يشــير تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة 
إلــى أن حظــر المبيــدات التــي يســتخدمها النــاس لتســميم أنفســهم كان مفتاحــا لتقليــل حــاالت االنتحــار 

بنســبة وصلــت إلــى 70%، حيــث تــم إنقــاذ 93 ألــف شــخص مــن االنتحــار بيــن عامــي 1995 و2015.

االربعاء 11 محرم الحرام، 1441 هـ ق 20 شهريور 1398 هـ ش، 11 ايلول 2019مالعدد )10223( السنة التاسعة والثاثون

الخارجية تهنئ..

منتخبنا لكرة السلة يتأهل لاللعاب 
االولمبية في طوكيو

االهلي المصري يتصدر قائمة أندية العالم 
األكثر فوزا بالبطوالت

ايران تحرز وصافة الدوري العالمي 
للكاراتيه 2019

ــو،  ــي طوكي ــه 2019 ف ــدوري العالمــي للكاراتي ــة ال ــن بطول ــة الخامســة م ــة المرحل ــا وصاف أحــرز منتخبن
ذهبيــة  ميداليــة  علــى  بحصولــه 

وبرونزيتيــن. وفضيتيــن 
الجمعــة  البطولــة  انطلقــت 
الماضيــة بمشــاركة 649 العبــا والعبة 
مــن 79 بلــدا واختتمــت اليــوم االحــد 
 8 بـــ  اليابانــي  المنتخــب  بتتويــج 
ذهبيــات و3 فضيــات و9 برونزيــات 
فيمــا حلــت آذربيجــان ثالثــا بذهبيــة 

وفضيــة وبرونزيــة واحــدة.
المنتخــب  ميداليــات  وأحــرز 

االيرانــي الخمــس فــي منافســات الكاتــا والكوميتيــه كل مــن: الاعبــة »ســارا بهمنيــار« )الذهبيــة( – »ذبيــح 
اهلل بورشــيب« و»صالــح ابــاذري« ) الفضيــة( – »مجيــد حســن نيــا« و»بهمــن عســكري« )البرونزيــة(.

العب ايراني يتقلد ذهبية الجودو 
في بطولة اسيا البارا اولمبية

تقلــد العــب الجــودو االيرانــي المكفــوف »وحيــد نــوري« الميداليــة الذهبيــة فــي منافســات دورة 
األلعــاب البــارا اولمبية اآلســيوية 

المقامــة فــي كازاخســتان.
وفــاز نــوري فــي مباراتــه االولــى 
علــى منافســه الكازاخــي بالضربــة 
الثانيــة  مباراتــه  وفــي  القاضيــة 
الصيــن  مــن  العــب  علــى  فــاز 
ــن  ــى منافــس م ــي عل ــي النهائ وف
ــوزن  ــة ال أوزبكســتان ليحــرز ذهبي

تحــت 90 كغــم.
كمــا كان قــد احــرز المكفــوف 

االيرانــي »رضــا غامــي« ذهبيــة الــوزن 66 كيلوغــرام فــي إطــار البطولــة.

ريال مدريد يوجه بوصلته نحو فان دايك
ــرة  ــت صخ ــد أثب ــر، فق ــتطيل األخض ــوق المس ــروي ف ــحره الك ــر س ــك، نش ــان داي ــل ف ــل فيرجي يُواص
ليفربــول، أنَّــه القطعــة الناقصــة، التــي كان يحتاجهــا المــدرب األلمانــي يورجــن كلــوب، مــن أجــل الصعــود 

ــدز«. ــج مــع »الري ــى منصــات التتوي إل
ويبــدو أنَّ تألــق الدولــي الهولنــدي الافــت، وقدرتــه علــى إيقــاف أحســن المهاجميــن فــي عالــم الســاحرة 
المســتديرة قــد فتحــت شــهية فريــق أوروبــي عمــاق بهــدف الحصــول علــى خدماتــه فــي أقــرب وقــت ممكــن.

صحيفــة  موقــع  ذكــر 
مدريــد،  ريــال  إنَّ  »إكســبريس« 
ليفربــول  إلــى  بوصلتــه  وجَّــه 
مــن أجــل التعاقــد مــع فــان دايــك، 
أنَّ  البريطانــي  الموقــع  وأضــاف 
بشــدة  مهتــم  »الميرنجــي« 
ــع  بالحصــول علــى خدمــات المداف

الصلــب. الهولنــدي 
أنَّ  المصــدر،  نفــس  وتابــع 
قصــارى  ســيبذل  مدريــد  ريــال 
فــان  إقنــاع  أجــل  مــن  جهــده، 
دايــك بحمــل قميــص »األبيــض 
الملكــي« قريبــاً، رغــم إدراك ريــال مدريــد لرغبــة المدافــع الهولنــدي فــي البقــاء مــع ليفربــول، والفــوز معــه بــكل األلقــاب الممكنــة.

ــد  ــد عق ــة مــن تمدي ــب للغاي ــول قري ــة أنَّ ليفرب ــرور« البريطاني ــة »مي ــة أخــرى، ذكــرت صحيف مــن جه
فــان دايــك.

وأضافــت أنَّ »الريــدز« ســيمنح مدافعــه الصلــب راتبًــا أســبوعيًا يصــل لـــ200 ألــف جنيــه إســترليني، بــداًل 
مــن 125 ألــف جنيــه إســترليني، التــي يحصــل عليهــا حاليًــا.

ــة  ــا القيم ــغ حاليً ــنة 2023، وتبل ــي س ــول ينته ــع ليفرب ــد م ــط بعق ــا، يرتب ــك، 28 عامً ــان داي ــر أنَّ ف يذك
الماليــة للمدافــع الهولنــدي الصلــب حوالــي 90 مليــون يــورو، حســب مــا أورد موقــع »ترانســفر ماركــت«، الــذي 

يُعنــى بشــؤون كــرة القــدم.

مدرب بلجيكا: دي بروين أفضل 
صانع لعب في العالم

وصــف روبرتــو مارتينيــز، مــدرب بلجيــكا، العبــه كيفــن دي برويــن، بأنــه »أفضــل صانــع لعــب فــي العالم« 
بعــد أن ســجل هدفــا وصنــع ثاثــة فــي فــوز ســاحق 4- 0 علــى اســكتلندا فــي تصفيــات بطولــة أوروبــا 2020.

وافتقــدت بلجيــكا القائــد المصــاب إيديــن هــازارد لكــن غيابــه لــم يكــن مؤثــرا حيــث قــدم المنتخــب المصنــف 
ورائعــا  سلســا  عرضــا  عالميــا  األول 

ليتقــدم 3- 0  قبــل االســتراحة.
وبعــد أن حققــت 6 انتصــارات 
المجموعــة  فــي  مباريــات   6 فــي 
التاســعة باتــت بلجيــكا فــي حاجــة 
إلــى نقطتيــن فقــط مــن مبارياتهــا 
األربــع المتبقيــة لتضمــن مكانــا في 

ــل. ــام المقب ــات، الع النهائي
وقــال مارتينيــز »أعتبــره أفضــل 
هــذا  العالــم.  فــي  لعــب  صانــع 
المركــز هــو الــذي يضبــط إيقــاع 
اللعــب ويمــرر الكــرات المتقنــة ويتحمــل مســؤوليات كثيــرة. قــام دي برويــن بــكل ذلــك أمــام اســكتلندا«.

وعبر مارتينيز كذلك عن سعادته بمشاهدة العبين آخرين يعوضون غياب هازارد.
وأضاف »السعادة ال تسعني أيضا بعد األداء الذي قدمه الاعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب هازارد«.

وتابــع »تعيــن عليهــم أن يتحملــوا قيــادة الفريــق وأن يضربــوا المثــل لباقــي الاعبيــن. أعتقــد أن يــان 
فيرتونــن قــام بهــذا الــدور علــى أكمــل وجــه. إنــه قائــد يتمتــع بشــخصية قويــة«.

ورغم اإلشادة الكبيرة تحلى دي بروين العب مانشستر سيتي بالتواضع.
وأبلــغ الصحفييــن »لــم أقــدم أفضــل مبارياتــي. فقــط قمــت بواجبــي. عندمــا تنتهــي مســيرتك تبــدأ فــي 

تقييــم مشــوارك. كل مــا أفكــر فيــه حاليــا هــو الفــوز بالمباريــات«.
ــيا  ــى روس ــاط عل ــارق 3 نق ــة بف ــات متقدم ــن 6 مباري ــة م ــى 18 نقط ــكا إل ــد بلجي ــار رصي ــع االنتص ورف

ــي. ــز الثان ــة المرك صاحب
وستتقابل بلجيكا مع سان مارينو في بروكسل في العاشر من أكتوبر/ تشرين األول القادم.

نادال يعادل فيدرر وديوكوفيتش 
في إحصائية تاريخية

تصــدر نــادي االهلــي المصــري 
قائمــة األنديــة األكثــر تتويجــا فــي 
البطــوالت علــى مســتوى العالــم 

ــة. ــد 118 بطول برصي
»ميــرور«  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانيــة تقريــرا حــول األنديــة األكثــر 
نجاحــا علــى مســتوى العالــم مســتندة 
علــى إجمالــي عــدد البطــوالت التــي 

حققتهــا علــى مــر تاريخهــا.
ووفقــا للتقريــر، احتــل األهلــي 
المعــروف ب نــادي القــرن األفريقــي 

صــدارة األنديــة الـــ 30 األكثــر تحقيقــا للبطــوالت فــي 
العالــم متفوقــا علــى جميــع األنديــة العالميــة، حيــث 
حصــد 41 لقبــا فــي بطولــة الــدوري المصــري، و36 
لقبــا فــي بطولــة كأس مصــر و10 ألقــاب فــي بطولــة 
الســوبر المحلــي و19 لقبــا علــى الصعيــد القــاري، مــن 
بينهــا 8 ألقــاب فــي دوري أبطــال أفريقيــا وســوبر 
الكــؤوس اإلفريقيــة،  أفريقــي وألقــاب فــي أبطــال 

ــة. ــة اإلفريقي ــة الكونفدرالي ــي بطول ــب واحــد ف ولق
وضمــت القائمــة 30 ناديــا، وجــاء نــادي برشــلونة 
اإلســباني فــي الترتيــب الـــ 6 برصيــد 91 بطولــة، 

ــال مدريــد فــي المركــز الـــ 7 برصيــد  فيمــا حــل ري
ــم  ــك المصــري الغري ــادي الزمال ــاء ن ــة، وج 90 بطول
التقليــدي للنــادي األهلــي فــي المركــز الـــ 23 برصيــد 

ــة. 52 بطول
ــدوري  ــة ال ــي أحــرز بطول ــادي األهل ــر أن ن يذك
ــخ  ــي تاري ــد األطــول ف ــذي يع لموســم 2018-2019 وال
ــك  ــه الزمال ــد 80 نقطــة، ويلي ــة برصي ــرة المصري الك

ــد 72. ــي برصي ــز الثان ــي المرك ف
الــدوري  بلقــب  الفــوز  مــن  األهلــي  وتمكــن 
للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، وســط منافســة قويــة 

علــى اللقــب مــع الزمالــك وبيراميــدز.

األولمبيــة  األلعــاب  لــدورة  منتخبنــا  صعــد 
العــام  طوكيــو  اليابانيــة  العاصمــة  فــي  المقــررة 
ــره  ــى نظي ــر 95 / 75 عل ــوزه الكبي ــب ف ــل، عق المقب
الفلبينــي فــي بطولــة كأس العالــم لكــرة الســلة 

المقامــة حاليــا فــي الصيــن.
وضمــن المنتخــب اإليرانــي صعــوده لألولمبيــاد 
بعدمــا بــات أفضــل منتخــب آســيوي فــي المونديال 

الحالــي المؤهــل للــدورة األولمبيــة.
ــي إطــار  ــن ف ــن المنتخبي ــاراة بي وجمعــت المب
تحديــد المراكــز مــن الســابع عشــر إلــى الثانــي 

والثاثيــن للمونديــال.
وفــرض المنتخــب اإليرانــي ســيطرته علــى مجريــات 

حيــث  البدايــة،  منــذ  األمــور 
انتهــى الربــع األول بتقدمــه 30 
/ 24، فيمــا أنهــى الربــع الثانــي 

بتقدمــه 18 / 10.
وفــاز منتخــب إيــران 
فــي الربــع الثالــث 27 / 16، 
قبــل أن يقلــص المنتخــب 
النقــاط،  فــارق  الفلبينــي 
بعدمــا حســم الربــع الرابــع 
لصالحــه بنتيجــة 25 / 20.

وبذلــك، صعــد المنتخــب 
المؤهلــة  للبطولــة  اإليرانــي 
ــي  ــح ثان ــا أصب ــا ، بعدم ــذ 12 عام ــرة من ــاد الول م لألولمبي

ــم. ــي كأس العال ــيوي ف ــب آس ــل منتخ أفض
ــة  ــم الخارجي ــدث باس ــأ المتح ــه هن ــن جانب م
تاهــل  لمناســبة  موســوي  عبــاس  االيرانيــة 
اولمبيــاد  الــى  الســلة  بكــرة  الوطنــي  المنتخــب 

.  2020 طوكيــو 
مســاء  لــه  تغريــدة  فــي  موســوي  وكتــب 
ــامخ  ــي الش ــعب االيران ــة للش ــه التهنئ ــد: اوج االح
والمنتخــب الوطنــي بكــرة الســلة لمناســبة تاهلــه 
ــاد 2020 . فلتــدم  ــى اولمبي عــن جــدارة واســتحقاق ال

ايــام العــزة اليــران والشــعب االيرانــي.

تعــادل النجــم اإلســباني رافائيــل نــادال، فــي عــدد 
األلقــاب الكبــرى مــع كل مــن روجــر فيــدرر ونوفــاك 
بلقــب  األحــد  تتويجــه  عقــب  وذلــك  ديوكوفيتــش، 
بطولــة أمريــكا المفتوحــة، بالتغلــب فــي النهائــي علــى 

ــات. ــي 5 مجموع ــف ف ــل ميدفيدي الروســي داني
الجرانــد  مــن بطــوالت  نــادال رصيــده  ورفــع 
ــي  ــن ف ــر الاعبي ــي أكث ــا، كثان ــى 19 لقبً ــام إل س
ــف  ــة، خل ــك الفئ ــي تل ــوالت ف ــوزًا بالبط ــخ ف التاري

السويســري روجــر فيــدرر بـــ 20 لقبًــا.
وحقــق نــادال بالتالــي لقبــه الرابــع الكبيــر هــذا 
جــاروس  روالن  بلقــب  تتويجــه  بعــد  الموســم، 

ورومــا ومونتريــال.
وبالتالــي يملــك نــادال فــي رصيــده 54 لقبًــا مــن 
ــد  ــوالت الجران ــم بط ــي تض ــرى، والت ــاب الكب األلق

ســام واألســاتذة والبطولــة الختاميــة للموســم، 
ــدرر وديوكوفيتــش. ــاب في ــد ألق وهــو نفــس رصي

وبلــغ معــدل تتويــج نــادال باأللقــاب الكبــرى، 
لقــب كل 3.4 بطولــة يشــارك بهــا، وهــو نفــس 
معــدل  يبلــغ  بينمــا  أيضًــا،  ديوكوفيتــش  معــدل 

فيــدرر بطولــة كل 4.3 بطولــة يشــارك بهــا.
وتــوج نــادال بـــ35 لقبًــا فــي بطــوالت األســاتذة 
مــن أصــل 117 بطولــة شــارك بهــا، كمــا توج بـــ19 لقبا 
ــة شــارك  ــد ســام مــن أصــل 57 بطول ــي الجران ف
بهــا، بينمــا لــم يتــوج بلقــب البطولــة الختاميــة 
للموســم مــن قبــل مــن أصــل 8 مشــاركات ســابقة.
أمــا ديوكوفيتــش فتــوج بـــ16 لقبًــا فــي الجرانــد 
ســام مــن أصــل 59 بطولــة شــارك بهــا، وتــوج بـــ33 
ــارك  ــة ش ــل 112 بطول ــن أص ــاتذة م ــي األس ــا ف لقبً
ــرات  ــة 5 م ــة الختامي ــب البطول ــوج بلق ــا ت ــا، كم به

مــن أصــل 11 مشــاركة.
وأخيــرًا تــوج فيــدرر بـــ20 لقبًــا فــي الجرانــد ســام 
مــن أصــل 78 مشــاركة، وتــوج بـــ28 لقبًــا فــي األســاتذة 
مــن أصــل 137 مشــاركة، كمــا تــوج بلقــب البطولــة 

ــة 6 مــرات مــن أصــل 6 مشــاركات ســابقة. الختامي
وفيمــا يلــي أكثــر الاعبيــن تتويجًــا بالبطوالت 

الكبــرى فــي التاريخ:
- روجر فيدرر: 54 لقبًا.

- رافائيل نادال: 54 لقبًا.

- ديوكوفيتش: 54 لقبًا.
- بيت سامبراس: 30 لقبًا.
- أندريه أجاسي: 26 لقبًا.

- أندي موراي: 18 لقبًا.
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